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Loopt uw planning vast?

Als financieel professional zijn vastgelopen 
planningen u waarschijnlijk niet onbekend. Uw 
strak geplande proces verzandt in maandenlang 
gepingpong en eindeloze revisies waarbij iedereen 
bedolven raakt onder een lading spreadsheets. 
Natuurlijk levert u uiteindelijk iets op, maar als 
u eerlijk bent moet u constateren dat de cijfers 
snel verouderen en niet echt leiden tot betere 
bedrijfsresultaten.

Het is mogelijk de planning binnen de hele 
organisatie te automatiseren en te stroomlijnen, 
maar dat gaat niet vanzelf. Hiervoor moet u namelijk 
precies weten wat de knelpunten zijn en bewust 
beslissen dat het niet langer kan zoals het nu gaat. 
Met spreadsheets alleen komt u er niet, dus u zult 
moeten automatiseren om uw doel te bereiken.

Helaas ontbreekt het bij de meeste 
planningsoplossingen aan een aantal essentiële 
zaken waardoor ondernemingen alsnog hun 
toevlucht moeten zoeken in spreadsheets. Maar 
iedereen weet dat spreadsheetmanagement niet 
het recept is voor zakelijke topprestaties. 

Klinkt u dit allemaal bekend in de oren? Wees 
gerust, er is geen reden tot paniek. We hebben voor 
u een lijst samengesteld met een aantal essentiële 
selectiecriteria voor planningsoplossingen. Deze 
gids zoomt in op de onderliggende oorzaken van 
vastgelopen planningen en helpt u alle benodigde 
hulpmiddelen te vinden om ze in de toekomst te 
voorkomen.
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Begrotingen en realisaties bij elkaar houden klinkt heel logisch. ERP staat immers 
voor Enterprise Resource Planning, dus zou het ook in te plannen moeten zijn. 
Helaas wijst de praktijk uit dat dit toch wat complexer ligt.

Bij de meeste planningsoplossingen van dit moment zult u een ERP-export moeten 
maken van overzichtsgegevens om deze vervolgens te importeren in een spreadsheet, 
een datawarehouse of de cloud. En hier wringt precies de schoen. Met het dupliceren 
van de data heeft u tegelijkertijd een aantal problemen gecreëerd. Daarbij kunt u 
denken aan: 

Beperkte toegang tot realtime data

Onbeheersbaar versiebeheer

Compatibiliteitsproblemen tussen de verschillende data-omgevingen

Dit is dus verre van ideaal. Goed nieuws. Er bestaat geavanceerde software waarmee 
u uw ERP-gegevens en uw planningsoplossing kunt integreren. Hierdoor is het niet 
meer nodig om uw begrotingen en prognoses uit de realisatie te verwijderen.

De grootse verstoorder van 

planningscycli is het gescheiden 

houden van het planningsproces en het 

ERP-systeem.

Integreren
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Samenwerken
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Financiële begrotingen zijn vaak nogal weerbarstig. Het kan een hele 

uitdaging zijn om groen licht te krijgen van alle belanghebbenden, 

en er gaat veel werk zitten in de definitieve budgettering.

Volgens een recent onderzoek onder ruim 500 
senior financiële professionals, kan het gemiddelde 
budgetteringsproces tot wel zes maanden in beslag 

nemen. En in veel gevallen hebben afdelingen na zes maanden 
nog altijd niet de doelen vastgesteld die hen door de organisatie 
worden opgelegd.

Dit doet de energie die erin wordt gestoken teniet. Om 
dit te veranderen, moeten medewerkers die een bijdrage 
leveren aan de budgettering verantwoordelijk worden voor 
hun eigen cijfers en managers moeten deze medewerkers 
hierin faciliteren. In de praktijk is het soms lastig om uit het 
gehele bedrijf medewerking en realtime informatie te krijgen. 
Voor een eigentijdse planningsoplossing is het essentieel 
om medewerkers van buiten de financiële afdeling bij het 
planningsproces te betrekken. Met behulp van business drivers 
van uw collega’s die het dichtst bij leveranciers en klanten staan, 
worden uw rekenmodellen waardevoller. Hierdoor krijgt het 
management toegang tot betrouwbare, relevante informatie 
die kan worden gebruikt om de concurrent een stap voor te zijn.

Wat de samenwerking met andere afdelingen vooral bemoeilijkt, 
is dat het voor eindgebruikers niet eenvoudig is om hun 
gegevens en commentaar in hun planningssysteem in te voeren. 
Om deze reden worden drivers verzameld en opgeslagen 
in spreadsheets. Om een wildgroei aan spreadsheets te 
voorkomen en zo een strakke planning in stand te houden, 
richten succesvolle bedrijven zich op oplossingen waarmee 
business drivers centraal en door de gebruiker kunnen worden 
opgebouwd.

Dankzij goede automatisering is het mogelijk om workflows zo 
in te richten dat alle betrokkenen verantwoordelijk blijven voor 
hun input. Wanneer dit goed werkt, streeft iedereen dezelfde 
doelen na en is het gemakkelijker draagvlak te creëren voor 
de prognoses en aannames waarop ze gebaseerd zijn. Een 
systeem met deze dynamische elementen levert een goed 
werkend proces op waarmee iedereen uit de voeten kan. Er 
wordt immers gewerkt met een budget dat van onderaf is 
opgebouwd.

HOOFDSTUK #2
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Het dagelijks kunnen vergelijken van uw re-
sultaten met uw planning is een vereiste voor 
goede prestaties. 
Het doorvoeren van noodzakelijke ad-hocaanpassingen houdt u de hele 
maand op koers. Dit principe van continue planning maakt korte metten met 
de stress rond de maandafsluiting waar veel organisaties mee te kampen 
hebben. Waarom zijn bedrijven dan nog niet massaal overgestapt op continue 
planning?

Veel niet-geïntegreerde cloudoplossingen 
en voorraadplanningssystemen bieden geen 
geavanceerde rapportagemogelijkheden. 
Wanneer systemen hun beperkingen hebben en 
geen inzicht bieden in transactiedetails, kunnen 
medewerkers niet zien wat de oorzaak is van 
tegenvallende of meevallende cijfers. Het gevolg 
is dat medewerkers transactiegegevens moeten 
exporteren vanuit de ERP naar spreadsheets 
om de oorzaken van eventuele afwijkingen te 
onderzoeken. Een belangrijke mogelijkheid die een planningsoplossing moet 
bieden, is het gebruik van software voor zowel efficiënt plannen als efficiënt 
analyseren.

Zoek in de eerste plaats naar planningsoplossingen met ingebouwde 
rapportagemogelijkheden. Flexibiliteit is essentieel. Gebruikers moeten in een 
continu veranderend bedrijf bij het analyseren van gegevens helemaal terug 
kunnen gaan naar de bron en wijzigingen kunnen aanbrengen in rapportages 
en formulieren.

Analyseren
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Pas aan het eind van de maand uw 

resultaten analyseren is hetzelfde als 

aan het eind van de maand pas uw was 

doen. In beide gevallen wacht u een 

berg werk.
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Business drivers zijn erg belangrijk. Ze leveren bedrijven 

niet alleen concurrentievoordeel op, maar helpen ook bij het 

automatiseren van prognoses.

Dankzij big-datatechnologieën en de opkomst van the 
Internet of Things (IoT) 2, zijn er honderden drivers 
beschikbaar die bedrijven dagelijks zouden kunnen 

gebruiken. Idealiter zouden bedrijven deze drivers combineren 
met hun ERP-gegevens en op basis daarvan modelscenario’s 
opstellen die zorgen voor meer transparantie en een betere 
voorspelbaarheid. De meeste financiële professionals zijn 
ongetwijfeld overtuigd van het belang van het opstellen van 
rekenmodellen. Inzicht verkrijgen in de feitelijke business drivers 
is echter moeilijk zolang eindgebruikers geen toegang hebben 
tot geïntegreerde technologieën. Waarom is dit het geval?

Automatiseren

HOOFDSTUK #4



07gohubble.com
De 5 Bouwstenen Voor Een Moderne Planningsoplossing

HOOFDSTUK #4:  AUTOMATISEREN

consultants. Dit is een zeer duur en tijdrovend proces. Vanwege de 
complexe aard van datawarehousing keren gebruikers langzaam 
terug naar de spreadsheet om zelf hun rekenmodellen te beheren 
en gewenste ad-hocaanpassingen door te voeren.

Begrijp het niet verkeerd: spreadsheets 
hebben wel degelijk hun voordelen.
Zo excelleert Excel bijvoorbeeld in rekenmodellen. Het maken 
van modellen is zelfs Excels sterkste punt. Het probleem 
ontstaat pas wanneer gebruikers hun Excel-modellen niet in hun 
planningssysteem kunnen importeren en hun gegevensdrivers niet 
kunnen doorvoeren.

Automatisering is de vierde bouwsteen van 
een hoogwaardige planningsoplossing.

Moderne tools bieden u de mogelijkheid om 
gebruik te maken van alle functionaliteiten 
van Excel voor het ontwikkelen van de meest 
complexe scenario’s. Met deze tools kunt u 
tevens realtime gegevens opnemen in Excel-
modellen en de resultaten direct terugsturen 

naar uw planningsomgeving. Geavanceerde tools zijn zelfs geschikt 
voor trapsgewijze berekeningen op elk gewenst detailniveau. Met 
dit type automatisering kunt u uiteindelijk voorspellende analyses 
maken waarmee u de toekomst van uw activiteiten kunt beheren.

De meeste tools zijn te eenvoudig of juist 
te ingewikkeld.

Momenteel spelen cloud-gebaseerde 
planningssystemen in op de frustratie van 
gebruikers van ingewikkelde Excel-omgevingen 
voor het ontwikkelen van rekenmodellen door hen 
te lokken met eenvoudig te implementeren, out-
of-the-box oplossingen. Maar het probleem is dat 
eenvoudig soms niet afdoende is. Deze aanpak 

is gebaseerd op een beperkte hoeveelheid data, biedt geen 
functionaliteiten voor complexe modelberekeningen en vereist 
bijzondere maatregelen en ondersteuning voor veranderingen. 
Om deze redenen is de kans groot dat bedrijven die deze 
cloudoplossingen hebben aangeschaft op den duur weer terug 
zullen vallen op hun spreadsheets.

Aan de andere kant van het spectrum 
hebben we datawarehouse-oplossingen.
Datawarehousing ontwikkelde zich toen de techniek nog geen 
grote hoeveelheden transactiegegevens kon ondersteunen of 
verwerken. Met behulp van datawarehousetechnologie kunnen 
bedrijven overzichtsinformatie repliceren en berekeningen 
genereren op basis van overzichtsgegevens. Er is echter een 
maar: bedrijven hebben geen toegang tot de onderliggende 
transactiegegevens. Datawarehousetechnologie is al wat ouder 
en technischer. Dit betekent dat rekenmodellen alleen ontwikkeld 
kunnen worden door mensen met een technische achtergrond of 
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Wanneer bedrijven tijd, geld en energie steken in software die 
eindgebruikers nog steeds niet willen of kunnen gebruiken, 
zal deze software niet lang 

meegaan. En wanneer bedrijven dit eerder 
hebben meegemaakt, is het begrijpelijk 
dat ze niet staan te trappelen om in weer 
een ander systeem te investeren.

Het belangrijkste kenmerk van duurzame 
software is gebruiksvriendelijkheid. De kans 
is groter dat gebruikers een systeem gaan 
gebruiken als ze daarmee meer kunnen 
dan alleen plannen. Denk bijvoorbeeld aan 
functies op het gebied van rapporteren 
en analyseren. Rapportagecomponenten 
geven u inzicht in uw bedrijf, analysecomponenten helpen u uw bedrijf 
te beheren en met planningscomponenten kunt u voorspellen wat er 
gaat gebeuren. Dit is allemaal mogelijk binnen één en hetzelfde systeem, 
zolang dit systeem primair gebouwd is voor deze taken.

Duurzaamheid
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Het selecteren van het juiste planningssysteem 
vergt enig onderzoek. Het komt helaas te vaak voor 
dat bedrijven investeren in een planningsoplossing 
en uiteindelijk toch nog tot stilstand komen door 
vastgelopen planningen. Het goede nieuws is 
dat het wel degelijk mogelijk is om de planning 
binnen de hele organisatie te automatiseren en te 
stroomlijnen, maar dan moet u wel precies weten 
wat de knelpunten zijn en echt bereid zijn om het 
proces te veranderen. Neem de vijf bovenstaande 
punten goed onder de loep. Dit helpt u cruciale 
problemen uit de weg te ruimen zodat het u 
voortaan wel lukt om planning in de zetten voor 
het behalen van betere bedrijfsresultaten.

Hubble Planning is een realtime oplossing die 
mensen in staat stelt samen te werken op basis 
van een verbonden, door data gedreven continue-
planningsproces dat snel werkt. Planning en 

rapportage zijn nauw geïntegreerd met de ERP, 
zodat begrotingen en prognoses nooit worden 
verwijderd uit de realisatie. Hubble Planning 
stelt gebruikers in staat om Excel-modellen 
gemakkelijk in het systeem te uploaden, zodat 
het maken van rekenmodellen een eenvoudige, 
dynamisch proces wordt. Met één enkele bron 
van betrouwbare realtime informatie zal continue 
planning eerder worden aanvaard door gebruikers 
en verdwijnt de wildgroei aan spreadsheets 
definitief.
appears.

Ga naar gohubble.com voor meer 
informatie over onze geautomatiseerde 
planningsoplossing die rechtstreeks en 
realtime wordt geïntegreerd met uw ERP.

Verander uw planningsproces

WAT NU? ZO VINDT U DE PERFECTE RAPPORTAGEOPLOSSING VOOR UW BEDRIJF

Hubble® is an integrated suite of performance management apps from insightsoftware.com. It offers reporting, analytics and planning in a single real-time 
solution that fully understands your ERP. Hubble integrates your critical business systems so users at all levels have access to live data—extraordinarily fast. 
With this type of visibility, everyone can easily understand, manage and predict the business.
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